ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA NOVE DE MAIO DE
DOIS MIL E DEZOITO

Aos nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos Paços
do Município, realizou-se com início às catorze horas e trinta minutos, a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Avis sob a Presidência do Senhor Presidente, Nuno Paulo Augusto da
Silva, e com a presença dos Senhores Vereadores, Inês Filipe Pereira da Fonseca, Ana Luísa de
Almeida Martins Varela, António Luís Marques e Manuel João Casaca Ribeiro, com a seguinte
ordem do dia:

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (20/04/2018);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) VEREADORA INÊS FONSECA: FÉRIAS;
b)
CCDTCMA:
CONVÍVIO
DE
PESCA
DESPORTIVA
INTERAUTARQUIAS/PEDIDO DE APOIO;
c) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: SOLICITAÇÕES DE
TRANSPORTE;
d) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: FESTIVAL DE FOLCLORE/PEDIDOS DE
APOIO;
e) FUNDAÇÃO ABREU CALLADO: SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE;
f) CRIPS: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA DE
PIRILAMPOS;
g) BOMBEIROS MUNICIPAIS DE GAVIÃO: SOLICITAÇÃO DE CANOAS;
h) COMISSÃO DE CAMPO DE BIOLOGIA: PEDIDO DE ACORDO DE PREÇO
DE USO DE CANOAS;
i) ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SANTARÉM: MARATONA EXTREME
BTT/PEDIDO DE SUBSÍDIO;
j) ELENCOBRIGATÓRIO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEÇA DE
TEATRO/SOLICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA;
k) AGOSTINHO ALVES PINTO: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
SOBRE A ÁREA DO MUNICÍPIO DE AVIS;
l) PARÓQUIA DE SANTO ESTEVÃO – CHANCELARIA: ERMIDA DE SÃO
MARCOS/SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO;
m) FREGUESIA DE GALVEIAS: HABITAÇÃO NO LARGO CÂNDIDO DOS
REIS/PEDIDO DE VISTORIA;
n) JOÃO MILHEIRAS: PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO CLUBE
NÁUTICO;
o) ÁGUAS DO VALE DO TEJO: ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE RECURSOS
HÍDRICOS;
4. REQUERIMENTOS:

4.1. ELENCOBRIGATÓRIO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL/ISENÇÃO DAS
TAXAS MUNICIPAIS;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. PROTOCOLO COM A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE
BENAVILA/RATIFICAÇÃO DE DESPACHO;
9. FEIRA MEDIEVAL IBÉRICA/FUNCIONAMENTO DO CIOA E DO MUSCA;
10. REGULAMENTO DA CASA DAS ARTES/INÍCIO DE PROCEDIMENTO;
11.
CONTADORES
DE
CONSUMO
DE
ÁGUA/COLOCAÇÃO
NA
FACHADA/MURO DO PRÉDIO;
12. EMPREITADA DE “ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DA E.N. 244 NO
PERÍMETRO URBANO DE AVIS”/LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES;
13. PROTOCOLOS DE ESTÁGIO/ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO;
14. PROTOCOLOS DE ESTÁGIO/ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE SOR;
15. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA/REFEIÇÕES;
16. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA A COMISSÃO ESPECIALIZADA
DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS.
C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foram tratados os seguintes assuntos:

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1 – QUESTÕES DIVERSAS
1.1 – Presidente da Câmara
1.1.1. Reunião com a Secretária de Estado da Administração Interna
No dia 23 de Abril o Executivo Municipal reuniu com a Dra. Isabel Oneto, Secretária de
Estado da Administração Interna, para discutir as questões/problemas da segurança/insegurança
vividos pela população de Benavila. Foram colocadas as questões que havia a tratar,
nomeadamente, equipamentos de vigilância, posto de proximidade e construção de um novo
quartel para a GNR. A Dra. Isabel Oneto comunicou que, durante o mês de Julho iria deslocarse a Avis para fazer o lançamento da obra do quartel para a GNR. Relativamente ao ofício sobre
o clima de insegurança e medo que se vive em Benavila, enviado pelo Município a diversas
entidades, já foi acusada resposta dos Senhores, Presidente da Assembleia da República e
Primeiro-ministro, do Gabinete do Ministério da Justiça e de Grupos Parlamentares (PSD e
CDS).
1.1.2. Qualidade da água para consumo humano
A água que tem estado a chegar a algumas habitações das Freguesias de Benavila, Avis
e Alcórrego apresenta uma qualidade duvidosa embora todas as análises realizadas apresentam
como resultado água adequada para consumo humano. Esta situação já foi denunciada junto da
ERSAR, EPAL, ARS e ULSNA, tendo sido solicitada com urgência uma reunião à EPAL e à
ERSAR. De notar que, enquanto a captação foi feita pelo Município, a água chegava às torneiras
em boas condições. A partir do momento em que a origem passou a ser a barragem de Póvoa e
Meadas, estes episódios têm surgido, ainda que, de forma irregular, com alguma frequência.

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior.
2 – RESUMO DIÁRIO
Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia quatro de Maio de dois mil e
dezoito que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................... 310.047,45€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.302,00€
- Em cofre ........................................................................................................... 1.314,54€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma carta da Senhora Vereadora, Inês Filipe Pereira da Fonseca, comunicando que
tirou férias nos dias 30 de Abril e 02 de Maio de 2018.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

b) Uma carta do CCDTCMA - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Avis solicitando a oferta de taças, troféus ou outra lembrança, para o XX
Convívio de Pesca Interautarquias, a realizar no dia 26 de Maio de 2018, na Barragem do
Maranhão.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer 5 troféus,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea p), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.

c) Uma carta e dois e-mails do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando transporte
para o seguinte:
- Dia 21 de Abril, para 26 alunos e 2 professores, a Ponte de Sor, no âmbito da atividade
do gira-vólei;
- Dia 08 de Maio, para 50 alunos e 4 professores, a Campo Maior, para uma visita de
estudo ao Centro de Ciência do Café;
- Dia 25 de Maio, para 46 meninos e 4 adultos, a Montemor-o-Novo, para uma visita de
estudo ao Monte Selvagem.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de
transporte nos dias 21 de Abril e 08 de Maio e ceder transporte no dia 25 de Maio.

d) Dois e-mails do Rancho Folclórico de Avis solicitando o seguinte para levar a efeito
o XXXIV Festival de Folclore que terá lugar no próximo dia 02 de Junho:

- Registo fotográfico para a elaboração do cartaz; cartaz publicitário e alguns flyers; e
blocos de rifas;
- Montagem do palco no jardim: duas escadas; dois estrados; luz/ligação elétrica; som;
apoio técnico para som e luz; apoio técnico de fotografia e vídeo; barraca para bebidas; e
transporte para mobilizar material;
- Reserva do Auditório Municipal caso o tempo não permita a sua realização no jardim.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios
solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

e) Um fax da Fundação Abreu Callado solicitando a cedência do autocarro do Município,
no dia 22 de Maio de 2018, para levar os utentes do Centro de Convívio e Apoio Social Eng.º
João Antunes Tropa ao Museu Militar e ao Centro Histórico, em Elvas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar o autocarro,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

f) Um e-mail do CRIPS - Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor solicitando
autorização para a venda do pirilampo mágico, na área do Município de Avis, durante a
campanha 2018, que irá decorrer de 18 de Maio a 10 de Junho.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a autorização
solicitada.

g) Um e-mail dos Bombeiros Municipais de Gavião solicitando, à semelhança de anos
anteriores, a cedência de canoas para a XIV Descida em Canoa do rio Tejo, a realizar no dia 19
de Maio.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado,
enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

h) Um e-mail da Comissão de Campo de Biologia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa solicitando um acordo de preço para usar as canoas, no fim-de-semana
de 4 a 6 de Maio, para um grupo de estudantes que ficou acampado no Parque de Campismo.
DELIBERAÇÃO: De acordo com a proposta da Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão,
a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a utilização gratuita das canoas, enquadrando-se
este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL
(Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e cinco,
barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

i) Um e-mail da Associação de Ciclismo de Santarém solicitando o apoio do Município,
no valor de 627,26€ (seiscentos e vinte e sete euros e vinte e seis cêntimos), correspondente ao

seguro para atletas não federados (427,26€) e às despesas de organização e legalização
(200,00€), para a Maratona Extreme BTT, realizada no dia 25 de Março de 2018.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
solicitado, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

j) Um ofício da Elencobrigatório - Associação Cultural solicitando a construção de uma
estrutura de madeira, adereço para peça de teatro que vai realizar na Feira Medieval, edição 2018.
Esta estrutura poderá ficar para eventos a realizar pelo Município.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado,
enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

k) Um e-mail de Agostinho Alves Pinto, professor voluntário na Universidade Sénior da
Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena, solicitando o envio de monografias, infografias,
mapas ou informação fidedigna sobre o Concelho de Avis, uma vez que pretende desenvolver
um projeto junto dos idosos, nomeadamente, dar a conhecer cada um dos concelhos do nosso
país.
A Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão, propôs o envio de uma monografia, mapa(s)
do Centro Histórico de Avis e folhetos de divulgação do Concelho à Santa Casa da Misericórdia
de Ribeira de Pena - Universidade Sénior.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão, e convidar a Universidade Sénior a
deslocar-se a Avis onde os idosos poderão usufruir de uma visita guiada ao Centro Histórico e
de entrada gratuita no CIOA e no MUSCA, enquadrando-se estes apoios no disposto na alínea
u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias
Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
Setembro, na sua atual redação.

l) Uma carta da Paróquia de Santo Estevão - Chancelaria, Município de Alter do Chão,
solicitando apoio financeiro para as obras de manutenção e conservação da Ermida de São
Marcos, localizada no território de Ponte de Sor, sendo Valongo, no Município de Avis, a terra
mais próxima e vizinha e local de culto de muitos munícipes desta localidade. Efetuaram
candidatura ao Programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva (investimento elegível
de 33.119,54€), obtendo uma comparticipação de 50% (16.559,77€). Estabeleceram Protocolo
com os Municípios de Ponte de Sor e de Alter do Chão, obtendo um apoio no valor de 13.000€.
A obra encontra-se concluída mas com uma dívida de 3.500,00€. Para o início da obra e
formalização da candidatura, já tiveram um encargo dispendioso com a legalização do terreno e
da Ermida.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do
número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais)
publicado em anexo à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro,
na sua atual redação.

m) Um e-mail da Freguesia de Galveias solicitando, ao Município, uma vistoria de
salubridade à habitação localizada no Largo Cândido dos Reis, da qual é proprietária, e que,
atualmente, se encontra ocupada por pessoas de etnia cigana.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a realização de
vistoria para verificação das condições de salubridade da moradia em referência.

n) O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que este ponto da ordem do dia fosse
apreciado na próxima reunião.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro.

o) Um ofício da Águas do Vale do Tejo, S.A. comunicando que procedeu à atualização
da taxa de recursos hídricos (TRH), a aplicar no ano de 2018, sendo os valores apurados, com
efeitos nos consumos do mês de Fevereiro, os seguintes:
- TRH Abastecimento de Água – 0,0263 eur/m3;
- TRH Saneamento – 0,0103 eur/m3.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL/ISENÇÃO DAS TAXAS
MUNICIPAIS
Da Elencobrigatório - Associação Cultural, com sede no Bairro do Serradão, n.º 35,
Freguesia e Município de Avis, a requerer a isenção total das taxas municipais, uma vez que é
uma Associação sem fins lucrativos e se reveste de cariz cultural.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da
Associação, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 17.º, do Regulamento Geral de Taxas
Municipais.
5 – AJUSTES DIRETOS
O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos:
5.1 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO
5.1.1. De acordo com os artigos 128.º e 129.º do Código dos Contratos Públicos aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação:
- P.º N.º 174/2018 – Sopinal, Lda. - Aquisição de 12 contentores plásticos de 120 litros
– Feira Medieval;
- P.º N.º 175/2018 – André Filipe Coelho Domingos - Participação no espetáculo musical
“Comemorativo do 25 de Abril”;
- P.º N.º 176/2018 – Associação Portuguesa de Educação Ambiental - 2 inscrições nas
XXIV Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental;
- P.º N.º 177/2018 – Impritejo, Lda. - Aquisição de 800 autocolantes – Comemorações
do 25 de Abril;
- P.º N.º 178/2018 – Caixa Geral de Depósitos - Aquisição de 1 livro de cheques para a
conta 2066-530;
- P.º N.º 179/2018 – EDP Serviço Universal, S.A. - Ligação eventual de energia elétrica
– Aldeia Velha, a ligar dia 26/06 e desligar dia 13/08;

- P.º N.º 180/2018 – EDP Serviço Universal, S.A. - Ligação eventual de energia elétrica
– Aldeia Velha, a ligar dia 26/04 e desligar dia 02/05;
- P.º N.º 181/2018 – EDP Serviço Universal, S.A. – 5 ligações eventuais de energia
elétrica – Avis - Feira Medieval, a ligar dia 09/05 e desligar dia 14/05;
- P.º N.º 182/2018 – EDP Serviço Universal, S.A. – 2 ligações eventuais de energia
elétrica – Avis - Feira Medieval, a ligar dia 09/05 e desligar dia 14/05;
- P.º N.º 183/2018 – Eletro Carraminho, Lda. - Reparação do ar condicionado do
autocarro Volvo 92-87-SI;
- P.º N.º 184/2018 – Sulcate Peças, Lda. - Aquisição de 2 jogos de lâminas para a
motoniveladora;
- P.º N.º 185/2018 – Somefe, Lda. - Aquisição de 1 válvula de mural;
- P.º N.º 186/2018 – Clamix, Lda. - Aquisição de botas, calças e bonés;
- P.º N.º 187/2018 – Cabena - Cabines de Benavente, Lda. – Aquisição de filtros para o
estilhaçador;
- P.º N.º 188/2018 – Manuel dos Santos Pereira Lino - Aquisição de 2000 copos – Feira
Medieval;
- P.º N.º 189/2018 – EnsaioPodio Web e Comunicação, Lda. - Aquisição de 400 pendões
– Feira Medieval;
- P.º N.º 190/2018 – EnsaioPodio Web e Comunicação, Lda. - Distribuição e recolha de
pendões – Feira Medieval;
- P.º N.º 191/2018 – Eliseu Batista Mangerona, Lda. - Aquisição de 1 caixa de correio
com 6 divisões;
- P.º N.º 192/2018 – Vítor Manuel Martins Torrão Vieira - Participação no espetáculo
musical “Comemorativo do 25 de Abril”;
- P.º N.º 193/2018 – Cooperativa Agrícola de Ervedal e Figueira e Barros - Aquisição de
48 garrafas de azeite;
- P.º N.º 194/2018 – Gonçalo Neves, Unipessoal, Lda. - Aluguer de insufláveis;
- P.º N.º 195/2018 – Hélder Joaquim Carapinha Cartas - Aquisição de troféus, medalhas
e imanes;
- P.º N.º 196/2018 – Lufipapel, Lda. - Aquisição de consumíveis de secretaria;
- P.º N.º 197/2018 – Impritejo, Lda. - Aquisição de 1 placa em acrílico – Edifício do
Antigo Colégio, em Avis;
- P.º N.º 198/2018 – Impritejo, Lda. - Aquisição de 160 t-shirt’s – Jovens em Movimento;
- P.º N.º 199/2018 – Auto Moderna do Sor, Lda. - Aferir tacógrafo da Toyota Dyna, de
matrícula 44-38-II;
- P.º N.º 200/2018 – Auto Moderna do Sor, Lda. - Aferir tacógrafo da Mitsubishi, de
matrícula 42-49-BX;
- P.º N.º 201/2018 – Patrícia Daniela Barros Vieira - Aquisição de 250 crachás – Feira
Medieval Ibérica;
- P.º N.º 202/2018 – Impritejo, Lda. - Aquisição de 2 lonas – Casa das Artes;
- P.º N.º 203/2018 – Impritejo, Lda. - Aquisição de 24 lonas – Feira Medieval Ibérica;
- P.º N.º 204/2018 – Manuel António Ramos dos Santos - Reparação da viatura Hyundai,
de matrícula 30-JZ-27;
- P.º N.º 205/2018 – Rosado Vidros, Lda. - Aquisição de 1 vidro para a viatura Mitsubishi
Canter, de matrícula 42-49-BX do autocarro;
- P.º N.º 206/2018 – Rosado Vidros, Lda. - Reparação do vidro do autocarro;
- P.º N.º 207/2018 – Brincatel, Lda. - Aquisição de 8 encostos de gaivota;
- P.º N.º 208/2018 – Impritejo, Lda. - Aquisição de 10 cartazes – Feira Medieval;
- P.º N.º 209/2018 – APPEAS - Associação Portuguesa de Promoção do Envelhecimento
Ativo e Saudável - Aquisição de 5 livros “Felicidade 100 Idade”.

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 94.100,02€
(noventa e quatro mil, cem euros e dois cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 475.099,40€
(quatrocentos e setenta e cinco mil, noventa e nove euros e quarenta cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – PROTOCOLO COM A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE
BENAVILA/RATIFICAÇÃO DE DESPACHO
Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si exarado, em 19 de Abril de 2018,
determinando a aprovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Avis e a Fábrica
da Igreja Paroquial de Benavila para a recuperação da Capela de Nossa Senhora de Entre-Águas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado
pelo Senhor Presidente.
9 – FEIRA MEDIEVAL IBÉRICA/FUNCIONAMENTO DO CIOA E DO MUSCA
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente a seguinte proposta da Chefe de
Divisão Municipal, Ana Balão, a exercer atividade na Divisão de Desenvolvimento Sociocultural
e Turismo, atendendo a que entre os dias 11 e 13 de Maio de 2018 irá ter lugar a Feira Medieval
Ibérica de Avis:
- Encerrar o Museu do Campo Alentejano;
- Cobrar as visitas ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis como um preço especial
“Feira Medieval”, no valor de 1,50€;
- Manter os valores grátis para crianças até 12 anos e para jovens entre os 13 e os 18 anos
(inclusive), no âmbito do Programa “Cultura para Todos”;
- Não colocar constrangimentos a entradas grátis (vouchers) por prémios oferecidos nas
provas desportivas, nomeadamente “Trail Mestre de Avis”;
- Não cobrar entrada na exposição “Visitação à mostra de armas de El Rei: D. João I
inaugura a exposição da sua Espada e Elmo”, entre as 16.30h e as 19.00h (Sábado);
- Alterar o horário do Centro Interpretativo da Ordem de Avis:
. Sexta-feira (dia 11 de Maio): 19:00h - 23:00h;
. Sábado (dia 12 de Maio): 16:30h - 19:00h / 21:00h - 23:00h;
. Domingo (dia 13 de Maio): 14:00h - 20:00h.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
10 – REGULAMENTO DA CASA DAS ARTES/INÍCIO DE PROCEDIMENTO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta para início de procedimento
de elaboração do Regulamento da Casa das Artes, sita na Praça Serpa Pinto, em Avis.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.
11 – CONTADORES DE CONSUMO DE ÁGUA/COLOCAÇÃO NA
FACHADA/MURO DO PRÉDIO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente a seguinte proposta:
“No âmbito da sistematização e reorganização dos serviços de cobrança de água que os
serviços têm estado a desenvolver, concluiu-se que em diversas situações seria benéfico para os
serviços municipais de abastecimento de água e de leitura de contagem, a colocação dos
contadores no exterior da habitação/muro, junto ao limite da propriedade.
Aparte as situações mais sensíveis em áreas de salvaguarda patrimonial, onde o contador
é mais um elemento perturbador, nas restantes situações não há prejuízo na colocação no exterior
do aparelho de contagem de consumo de água.
Desta forma, e tendo em conta uma mais célere resolução de problemas que se prendem
com avarias de contadores, entre outras anomalias, considera-se que deverá ser facilitada a
instalação destes aparelhos na fachada/muro do prédio.
Assim, proponho que nos casos em que o contador está do lado de dentro da propriedade
com o visor no interior, mas já instalado no limite (parede/muro) da mesma que:
1. Os serviços municipais, dentro da sua disponibilidade, mudem os contadores para o
exterior;
2. Nestes casos, a identificar pelos serviços, ficará o requerente dispensado do pagamento
da taxa de “mudança de local de contador a pedido do utilizador” de 92,90€.
Nas restantes situações, em que seja necessário um trabalho mais complexo de ligação
de alteração de posicionamento do aparelho de contagem, manter-se-á a taxa definida dos
serviços auxiliares de abastecimento de água.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.
12 – EMPREITADA DE “ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DA E.N. 244 NO
PERÍMETRO URBANO DE AVIS”/LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Constradas - Estradas e Construção
Civil, S.A., adjudicatária da empreitada de “Estabilização de Taludes da E.N. 244 no Perímetro
Urbano de Avis”, solicitou a devolução parcial da caução prestada, no âmbito do contrato em
título.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial
da caução, no valor de 30%, face à informação favorável prestada pelo Diretor de Departamento
Municipal.
13 – PROTOCOLOS DE ESTÁGIO/ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO
Pelo Senhor Presidente foram presentes três Protocolos de Estágio estabelecidos com a
Escola Profissional Abreu Callado (EPAC), através dos quais são admitidos na qualidade de
estagiários formandos, Rui Pedro Simas Bragança, Diogo António Fernandes Elisiário e Cátia
Isabel Casqueiro Jacob, do Curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural. Os estágios
decorrem no período de 16 de Abril a 11 de Julho de 2018.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação dos
Protocolos.
14 – PROTOCOLOS DE ESTÁGIO/ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE SOR
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de Protocolo de Formação em Contexto de
Trabalho (FCT) a celebrar com a Escola Secundária de Ponte de Sor, no qual, o Município de
Avis se compromete a acolher 5 alunos-formandos do Curso Profissional Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas de Informação, Ana Cláudia Dias de Sousa, Armindo Miguel Freire
Antunes, Dinis Alexandre Fernandes Elisiário, Diogo Alexandre Palhais Cóias e Tomás João
Paulino Lageira. A Formação em Contexto de Trabalho comportará um total de 240 horas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo.
15 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA/REFEIÇÕES
O Senhor Presidente propôs, à semelhança dos anos anteriores, que o Município ofereça
o almoço a todas as crianças do Agrupamento de Escolas de Avis, assim como a oferta de uma
t-shirt verde, no âmbito da iniciativa “Um abraço verde”, no Dia Mundial da Criança 2018.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas pelo Senhor Presidente.
16 – INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA A COMISSÃO ESPECIALIZADA
DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
A Senhora Vereadora Inês Fonseca propôs o nome da Técnico Superior, Telma Bento,
como a representante do Município para integrar a Comissão Especializada do Conselho Geral
do Agrupamento de Escolas de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não houve público presente na reunião.

D) APROVAÇÃO EM MINUTA
Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os seguintes
pontos da ata: B)3, alíneas e), f), g), i) e l); B)9 e B)14.

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram quinze horas e trinta minutos, de tudo para constar se lavrou a presente ata.

E eu,
, Coordenador Técnico, em mobilidade interna,
inter-categorias, exercendo atividade na Divisão de Administração Geral do Município de Avis,
para o efeito designado por deliberação tomada na primeira reunião da Câmara Municipal de

Avis, realizada no dia vinte e cinco de Outubro de dois mil e dezassete, a lavrei, subscrevo e
assino.

